IES ESCOLA DEL TREBALL
Departament de Formació i Orientació Laboral
FOL
BARCELONA

C.F.G.S GIG
Crèdit 13. - Formació i Orientació Laboral - FOL
Durada: 70 hores.
Hores setmanals: 2 hores
Nombre de setmanes: 35
Professor/a:.
PROGRAMACIÓ

1 - Objectius
Relacionar els requeriments dels llocs de treball a partir de les actituds i capacitats pròpies.Diferenciar els requisits i les característiques de la inserció laboral en funció de la modalitat
que pugui adoptar com a treballador autònom, empresa social, assalariat o funcionari.Reconèixer els drets, els deures i els procediments que es deriven de les relacions laborals.Identificar les condicions de treball del sector corresponent contingudes al seu conveni
col.lectiu.- Diferenciar les modalitats de contractació del sector corresponent contingudes al
seu conveni col.lectiu.- Especificar les diferents prestacions del règim general de la Seguretat
Social en funció de les condicions exigides per tenir-hi dret, el temps de durada i les quanties
econòmiques, si és el cas.-. Diferenciar els tipus de mercat, les relacions entre oferta i
demanda i el procés de determinació dels preus. Relacionar els efectes de les relacions
econòmiques internacionals en l’activitat de l’empresa

2 - Continguts / Unitats didàctiques / Nuclis d’activitats

Durada
Hores

1ª avaluació: 12 setmanes de classe.

UD
1

ECONOMIA:
- Economia i mercat.
- L’ empresa i la seva organització.
- Comptabilitat i finançament de l’ empresa.
Total hores aproximades :
DRET LABORAL:
UD
- Introducció.
2
- El contracte de treball.

Total hores aproximades:

14

10

24
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2ª Avaluació: 12 setmanes de classe.
UD
2

DRET LABORAL:
El temps de treball i la seva retribució.
Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.
Participació dels treballadors a l’ empresa.
Seguretat Social.

24

Total hores aproximades:

24

UD ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL:
3
- Mercat laboral: Anàlisi de l’ entorn socioeconòmic.
- El projecte professional: interessos i capacitats, perfil
professional i competencies professionals, professiograma del
cicle, itineraris formatius.
- Formes d’ ocupació: treball asalariat, treball per compte d’ altre,
treball per l’ Administració.
- Fonts d’ informació, anàlisi d’ ofertes de treball.
- Tècniques de recerca de feina.
- Tècniques de selecció.

12

3ª Avaluació: 11 setmanes de classe.

UD
4

SALUT LABORAL
- Treball i salut.
- Factors de risc laboral.
- Prevenció i protecció.
- Actuació en cas d’ accident.

10

Total hores aproximades:

22
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3 - Recursos / Bibliografia bàsica
Títol

Autor

Editorial

Estatut dels Treballadors

Hi és a la
biblioteca
X SI

Apunts de professor.
F.O.L.

Edebé

XSI

F.O.L.

Editex

XSI

Conveni col.lectiu del
sector
Webs d’ internet i casos
pràctics.

4 - Avaluació / Criteris d’avaluació
1.- S’avaluarà tenint en compte els objectius terminals del crèdit i les capacitats clau.
2.- Cadascuna de les unitats didàctiques del crèdit té avaluació independent i forma part de la
nota final del crèdit. Per fer la nota final del crèdit, es a dir, la de la Convocatòria Ordinària, es
farà la mitja de totes les unitats didàctiques.
3.- S’avaluaran:
.Els CONTINGUTS CLAU de la matèria a través de proves escrites individuals que podran ser
qüestions o tests i/o incloure càlculs, fitxes d'observació o documents. Aquestes proves es
ponderaran amb un 50% de la nota final.
.Els CONTINGUTS PROCEDIMENTALS, com la realització d'exercicis, resolució de casos,
realització de projectes, recerca d'informació, ús dela metodologia adequada tindran un valor del
40% de la nota global.
Els CONTINGUTS ACTITUDINALS com l'assistència i puntualitat a classe, la presentació dels
treballs en el termini establert i el bon comportament a classe, es valoraran amb un 10% de la
nota global

Per fer la nota mitjana dels continguts de les Unitats Didàctiques caldrà tenir a les proves parcials
una nota mínima d'un 4.
4.-S´establirà una recuperació per a cada avaluaciò. La recuperació consistirà en proves escrites
i/o treballs addicionals de continguts mínims de la matèria necessaris per assolir els objectius de
les unitats que es recuperen, per tant aquesta recuperació es considerarà prova de suficiència.
5.- A la convocatòria extraordinària de juny es podran presentar aquells alumnes que no hagin
superat la convocatòria ordinària. La convocatòria inclourà els continguts íntegres del crèdit i
per superar-la caldrà haver presentat tots els supòsits, treballs o exercicis proposats al llarg del
curs. El professor podrà proposar nous treballs o exercicis i, si s´escau, s´haurà de superar una
prova de continguts i procediments

